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1/ Lønudbetaling til NemKonto 
 
I FLØS kan man nu vælge at lønudbetaling skal ske til medarbejdernes NemKonto. Dermed har 
man som regnskabsfører sikkerhed for, at nettolønnen overføres til den korrekte lønmodtager, også 
selvom denne ændrer bankforbindelse. Udbetalingen via NemKonto sker via Nets og aftalen om 
overførselsservice (OSN-aftalen). Udbetalinger kan kun gennemføres hvis man har denne aftale. De 
arbejdsgivere der pr. den 12. januar 2017 var tilmeldt overførsler fra FLØS via Nets er automatisk 
blevet oprettet med en OSN-aftale. De arbejdsgivere der efter den 12. januar 2017 har ændret CVR-
nr. eller bankkonto skal sikre sig at der er oprettet en OSN-aftale, er du i tvivl om du har denne 
aftale bedes du kontakte Nets. 
 
Ønsker man, at lønudbetalingen skal ske til medarbejdernes NemKonto skal der sendes en 
tilmelding på mail til den afdeling i løncenteret som forestår lønbehandlingen for jer. 
 
Roskilde:  SLMROS@KM.DK 
Ribe:  SLMRIB@KM.DK 
Haderslev:  SLMHAD@KM.DK 
 
I mailen skal der i emnefeltet oplyses følgende: Tilmelding til NemKonto og navn på det Stift hvor 
du henvender dig fra, i selve mailen skal du oplyse navn og nummer på arbejdsgiveren.  
 
Når arbejdsgiveren tilmeldes NemKonto bliver alle medarbejdere automatisk omfattet af denne 
tilmelding. I forbindelse med lønbehandlingen sker der en validering mellem CPR nr. og den 
NemKonto medarbejderen har valgt. Det er derfor ikke muligt, at afregne til et fiktivt CPR nr., for 
disse skal der fortsat indberettes bankoplysninger. Har menighedsrådet medarbejdere, hvor der skal 
indberettes bankoplysninger skal der sendes en mail til løncenteret herom. Husk at oplyse navn på 
det Stift hvor du henvender dig fra samt arbejdsgiver nr. og medarbejder nr. 
 
Medarbejderens NemKonto vises ikke i FLØS hvilket er en del af den sikkerhed, der ligger bag 
NemKonto. På rapporten Overførselsliste vil der i linjerne med nettoløn stå ’NemKonto’ i stedet for 
medarbejderens registrering- og kontonummer. 
 



 

Lovgrundlaget for indførelsen af NemKonto er en del af Lov om offentlige betalinger. Loven 
bestemmer, at personer over 18 år og virksomheder skal have en NemKonto. Det samme gælder 
personer under 18 år, der modtager betalinger fra offentlige myndigheder. Personer under 15 år skal 
kontakte banken og informere dem om, hvilken bankkonto, som skal være NemKonto’en. 
 
For yderligere oplysninger henvises til www.nemkonto.dk   
 
 
2/ Abonnement på nyheder på DAP 
 
Ved at følge vejledningen under ”værd at vide” på DAP (DigitaleArbejdsPlads) er der mulighed for, 
at man får et advis når der bliver tilføjet nye elementer på siden. Nye elementer kunne f.eks. være 
nye vejledninger eller FLØS-nyt. 
 
 
3/ Opdatering af e-mail og mobilnummer på DAP 
 
Ved at følge vedlagte vejledning er der mulighed for, at ændre din e-mail adresse eller 
mobilnummer. Vi i løncenteret bruger disse oplysninger, når vi via kommunikationsmodulet sender 
vigtige informationer til jer. Derfor er det vigtigt at oplysninger er korrekte. 
 
Vejledning til at ændre egne stamdata/oplysninger på DAP 
- I øverste højre hjørne på DAP (DigitaleArbejdsPlads) finder du en rubrik stamdata/advis 
- Når man klikker i denne rubrik åbner der sig et nyt vindue 
- I det nye vindue kan du se og redigere i dine stamdata 
- Du kan rette dit mobilnummer eller E-mail ved at trykke på Ret 
- Husk at gemme for at opdatere 
 
 
4/ Stamdata 
Vi vil igen gøre opmærksom på, at det er vigtigt at stamdata indlæses hver måned og at stamdata 
først indlæses i måneden efter lønkørslen. F.eks. efter maj lønkørslen skal stamdatafilen først 
indlæses efter 1. juni. Hvis dette ikke følges kan det give alvorlige fejl i lønnen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Stifternes løncenter for menighedsråd 

   

 

 

 

 

 


